
Online Hungarikum fórum 
 
Tisztelt Érdeklődők! 
 
2008 nyarán indult el Magyarországon a „hungarikum-mozgalom, ugyanis ekkor fogadta el a 

Magyar Országgyűlés a „Hungarikumok védelméről” szóló országgyűlési határozati 

javaslatot. 

Azóta Veszprém megyében is sok minden történt. 2009 tavaszán 9 részes mini-konferencia 

sorozatot indítottunk, 2010 tavaszán kiadtuk a „Hagyományok, értékek és hungarikumok 

Veszprém megyében” című kötetet. 

2010 őszén létrehoztuk a „Pannon Értékteremtők és Hagyományőrzők Közösségét”, röviden a 

Veszprém megyei Hungarikum-klubot. 2010 novemberében nagy sikerű kiállítást nyitottunk a 

Veszprémi Petőfi Színházban „Értékek, kincsek, ünnepek” címmel.  

Bizonyára értesült arról is, hogy 2010 év végén a Vidékfejlesztési Minisztérium közzé tette és 

társadalmi vitára bocsátotta a „Magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a 

hungarikumokról” szóló törvényjavaslat tervezetét. 

Fontos lenne, hogy erről az elképzelésről minél többen véleményt formáljanak, minél többen 

elmondják javító elképzelésüket, azért, hogy a parlamenti vitában ez megjelenhessen, és a 

legjobb elképzelések a most készülő törvény részévé váljanak. 

Éppen ezért internetes on-line fórumra hívunk és várunk minden érdeklődőt 2011. február 8-

án kedden 15 órától a www.fogadoora.net felületen. 

Önnek csak az a teendője, hogy látogasson el az oldalra: 

www.fogadoora.net  

A megjelent honlap jobb felső sarkában a Regisztráció gombra kattintva létrehozhatja az 

azonosítóját, írja be azt a felhasználónevet, amit ebben az e-mail-ben küldtünk Önnek, 

(minden munkaszervezetnek 10 felhasználónevet küldtünk azért, hogy a munkatársak akár 

párhuzamosan a saját gépeiken nézhessék a fórumot) valamint egy jelszót, amit csak ön tud. 

A regisztrálás után a szintén jobb felső sarokban található Belépés gombra kattintva lépjen be 

az előbb regisztrált felhasználónévvel és jelszóval. 

Miután belépett, kattintson a fekete képernyő közepén látható háromszög jelre (play gomb), 

ezzel láthatóvá válik az élő kamerakép. Ha nem látható play gomb, az azt jelenti, hogy még 

nem kezdődött el az adás, a kiírt időpont közelében próbálja újra. Miután az adás képpel, 

hanggal történik, ezért szükséges, hogy önnél legyen hangszóró, amin hallgatni tudja. 

A képernyő mellett jobb oldalt található ablakban jelennek meg a nézők által írt 

hozzászólások. Ha Ön is hozzá akar szólni, a nagy csevegés ablak alatti mezőbe írja be 

www.fogadoora.net
www.fogadoora.net


mondandóját, majd nyomja meg az enter gombot, ezzel a véleménye vagy kérdése elküldésre 

kerül és ezt az adás szereplője és az összes többi néző látni fogja. Mivel a hozzászólásokat 

moderáljuk, azért az Ön megjegyzése is lehet, hogy pár másodperc múlva jelenik csak meg. 

A fórum alatt lehet, hogy megkérdezzük a véleményét, amit szavazásszerűen egy megjelenő 

gomb megnyomásával továbbíthat. 

 

Ha az adás előtt vagy után kérdése van az online fórummal kapcsolatban, a 

fenymuvek2007@gmail.com e-mail címen elküldheti. 

 

Szeretettel várjuk tehát 2010. február 8-án 15 órakor ezen az újszerű fórumon. 

 

Tisztelettel:  

 

                                                           dr. Horváth Zsolt 

                                                      országgyűlési képviselő 

 


